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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

2020-06-23 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Järfällasalen, Vasaplatsen 11, Jakobsberg kl. 18.00-18.55 

Ordförande Tony Baddad (C), John Öster (L) ersätter Lars Bergstig 
(L), Andreas Fogeby (S), Mikael Kraus (M), Andreas Lindenhie1ia 
(KD), Evy Komberg (MP) ersätter Veronica Sällemark (S), Peter 
Ulander (S), Christoffer Börnhagen (-) och Anders Lindström (SD). 

Från bygg- och miljöförvaltningen: 

Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson, miljöchef Jenny Fäim 
§§ 68-70, nämndsekreterare Tove Nilsson 

Ordförande Tony Baddad (C), Andreas Fogeby (S) 

Nämndsekreterarens tjänsterum, torsdag den 25 juni 2020 kl. 09.00 

Sekreterare --~ /J// ,,,,,. ' --- - L i!..L ~~ Paragrafer 68 - 78 
Tove Nilsson 

Ordförande rj~-·-·-
Tony Baddad ( C) 

Justerande ~ --------

ANSLAG I 

Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2020-06-23 är justerat 2020-06-25 
och finns på miljö- och bygglovsnämndens diarium. 

~ /J~1rrz,:J 
·--~ ~ --~ -----L ·---~-----···---~------------------------------------------------------
Tove Nilsson 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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Miljö- och bygglovsnämnden 

§ 68 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Sammanträdesdag 

2020-06-23 

1. Andreas Fogeby (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
torsdag den 25 juni 2020 kl. 09.00. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Andreas Fogeby (S) 
att tillsammans med ordförandenjustera protokollet torsdag den 25 juni 2020 
kl. 09.00. 



g:l1ÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-06-23 

§ 69 
Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

• Ett nytt delegeringsbeslut, Ordförandebeslut i brådskande ärende Mbn 
LOV 2007-409, har tillkommit under punkt 9, Delegeringsbeslut. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden fastställer 
föredragningslistan med angivna ändringar. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-06-23 

§ 70 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningen över rappmier och information 

till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson informerar om bygg- och miljöförvaltningens 
krishanteringsarbete med anledning av rådande pandemi. 

Miljöchef Jenny Pärm informerar om följande punkter: 

• Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) 

• Miljö- och hälsoskyddsavdelningens insatser i samband med brand på 
Skarprättarvägen i Kallhäll. 

• Svar på frågor från arbetsutskottet om årsrappmi från Miljösamverkan 
Stockholms Län. 

• Svar på frågor från arbetsutskottet om Redovisning av 2020 års tillsyn på 
fordonsverkstäder, i jämförelse med tillsyn genomförd tidigare år. 

• Svar på frågor från arbetsutskottet om Redovisning av 2020 års kampanj - Ren 
Bil. 

Handlingar 
1. Föiieckning över rapporter och infmmation från bygg- och miljöförvaltningen, 

2020-06-08 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningen över 
rappmier och information till handlingarna. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-06-23 

§ 71 Dm Mbn 2020-274 KON 
Miljö- och bygglovsnämndens budgetförutsättningar 2021 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Förslag till budgetförutsättningar 2021 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 
Den 3 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen om Järfälla kommuns budget
förutsättningar för 2021- 2023 . Nämndernas uppgift i budgetarbetet är att presentera 
förutsättningar som kan ligga till grund för politiska prioriteringar som Järfälla kommuns 
"Mål och budget 2021-2023" ska bygga på och som kommer att beslutas av kommun
fullmäktige under hösten 2020. Förvaltningen har föreslagit en budget för 2021 i enlighet 
med preliminära nämndvisa budgetramar för 2021. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår 
att budgetförutsättningarna godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-11 
2. Miljö- och bygglovsnämndens budgetförutsättningar 2021 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-06-23 

§ 72 Dm Mbn 2020-527 KON 
Handlingsplan för att barnkonventionen ska förverkligas i praktiken, 
motion från Mikael Jämtsved (MP) - yttrande till kommunstyrelsen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Yttrande över motionen Handlingsplan för att barnkonventionen ska förverkligas i 

praktiken godkänns för överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Ärendet i korthet 
Mikael Jämtsved (MP) har i en motion som remitterats till tekniska nämnden föreslagit att 
kommunen tar fram en handlingsplan för att säkerställa det strategiska och långsiktiga 
arbetet för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken i hela kommunen. Detta i 
syfte att uppnå en god implementering av barnkonventionen i alla verksamheter i 
kommunen, där arbetet sedan följs upp och utvärderas. Den samlade bedömningen är att 
förvaltningen redan idag arbetar utifrån att säkerställa att barn och ungdomars perspektiv 
ska tas på allvar och att barnets bästa ska vara avgörande för beslut som rör barn. Bygg
och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen godkänns för överlämnande 
till kommunstyrelsen för fo11satt beredning. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteslaivelse, 2020-05-25 
2. Handlingsplan för att barnkonventionen ska förverkligas i praktiken, yttrande över 

motion från Mikael Jämtsved (MP) 
3. Handlingsplan för att barnkonventionen ska förverkligas i praktiken, motion från 

Mikael Jämtsved (MP) 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-06-23 

§ 73 Dm Mbn BYGG 2019-537 
Byggsanktionsavgift för anlagda murar,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Sida 

7 (12) 

1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs fastighetsägaren  
 en byggsanktionsavgift om 30 508 kronor. Avgiften ska 

betalas till Järfälla kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift för anläggande av murar med en total 
sträcka om 62 meter. Eftersom åtgärden har påbö1jats innan miljö- och bygglovsnämnden 
har gett ett stattbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen 
föreslår att byggsanktionsavgiften ska tas ut av fastighetsägaren. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Plamitning 
3. Foto från platsbesök 
4. Foto från platsbesök 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-06-08 
2020-04-13 
2020-01-16 
2020-01-16 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-06-23 

§ 74 Dm Mbn BYGG 2020-8 
Byggsanktionsavgifter för inredande av ytterligare bostad och 
installation av ventilation i enbostadshus,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
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1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs fastighetsägarna  
 solidariskt en 

byggsanktionsavgift om 22 822 kronor för inredande av ytterligare bostad i 
enbostadshus. Avgiften ska betalas till Järfälla kommun inom två månader efter det att 
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura för avgiften skickas separat. 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs fastighetsägarna  
 solidariskt en byggsanktionsavgift om 2 365 kronor 

för installation av anordning för ventilation i kök (imkanal). Avgiften ska betalas till 
Järfälla kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift för inredande av ytterligare bostad i 
enbostadshusets suterrängvåning. Suterrängvåningen om 87 kvm används som en separat 
bostad av en familj. I det installerade köket har en köksfläkt med imkanal installerats. 
Eftersom åtgärderna har påbö1jats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett 
startbesked ska byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
byggsanktionsavgiften solidariskt påförs fastighetsägarna. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. E-post anmälan 
3. Plan, fasad, situationsplan 
4. Protokoll platsbesök 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-06-08 
2020-01-08 
2020-01-09 
2020-03-11 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-06-23 

§ 75 Dm Mbn BYGG 2020-265 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt uppförande 
av mur, BARKARBY 2:2 (FÄNRIKSVÄGEN 4) 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift fastställs till 544 032 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun
fullmäktige) . Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
därmed inte reducerats. Faktura skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt uppförande av mur. Varg 
arkitekter ritar och Skanska Hyresbostäder bygger 220 hyresrätter intill nya Veddestabron 
inom detaljplan Barkarbystaden Il. Majoriteten av lägenheterna är mindre och i 
bottenvåning möjliggörs för verksamheter. Garage under överbyggd gård som har kontakt 
med gatan via trappor. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bygglov ska ges. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

• 
2020-06-05 
2020-04-17 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-06-23 

Justerares sign 

§ 76 Dm Mbn 2020-265 
Ändringar i miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Det reviderade förslaget till delegeringsordning för miljö- och bygglovsnämnden 

fastställs att gälla från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020, då 
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) upphör att 
gälla. 

Ärendet i korthet 
En kommunal nämnd får, med vissa begränsningar, uppdra åt presidiet, ett utskott, en 
förtroendevald eller en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller viss grupp av ärenden. De ändringar i delegeringsordningen som nu föreslås 
föranleds av ny lagstiftning på smittskyddsområdet, som innebär att kommunerna får ett 
särskilt tillsynsuppdrag och befogenhet att besluta om förelägganden mot serverings
ställen för att minska spridningen av covid-19. Den nya lagen bö1jar gälla den 1 juli 2020 
och slutar att gälla den 31 december 2020, därför föreslår förvaltningen att de föreslagna 
ändringarna ska gälla från den 1 juli till den sista december i år. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-08 reviderad 2020-06-22 
2. Förslag till ändrad delegeringsordning 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

/t--ff 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-06-23 

§ 77 Dm Mbn 2020-2 
Skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1teckningen över skrivelser för kännedom 

till handlingarna. 

Handlingar 
1. Fö1teckning över skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-06-08 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnärnnden lägger fö1teckningen över 
skrivelser för kännedom till handlingarna. 
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Miljö- och bygglovsnärnnden 

§ 78 
Delegeringsbeslut 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
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Sammanträdesdag 

2020-06-23 

Dm Mbn 2020-1 

1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1teckningarna över delegeringsbeslut till 
handlingarna. 

Handlingar 
1. Föiteckning över delegeringsbeslut miljö- och hälsa 2020-06-08 
2. Fö1teckning över delegeringsbeslut bygglov 2020-06-08 
3. Ordförandebeslut i brådskande ärende 

Mbn LOV 2007-409 2020-06-22 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnärnnden lägger förteckningarna över 
delegeringsbeslut till handlingarna. 




